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Gretel Zerbe naudek-jara
Hamburg - Gretel Zerbe naskigls la 5-an de
januaro 1901 kaj nun farIQIs naüdek-jara.
En 1953 §1 lernis Esperanton en Intensa
kurso en Hustedt apud Celle.
Ek de tiam §1 estas membro de Hamburga
Esperanto-Socleto. Baldaü poste §1 farigis
protokolantino de la klubo, ßar August Wei
de opiniis ke §i jam estis sufiße progresinta.

Tiun oficon §1 havis ek de tiam dum 15ja-
roj. Multajn kongresojn kaj renkontlöojn Si
vizitis en diversaj kontinentoj, kaj speciale
bonajn rilatojn §1 havas al Svedlo.
AI la naskigfesto venis Esperanto-amikoj
kaj reprezentantoj de distrikto kaj senato
per gratull.
Ni ankaü gratulas kaj deziras sanon!
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Ni pri ni
Venis al ni kelkaj proponoj kaj atentigoj pri
Esperanto Hamburg 6/90. Bedaürinde ni
nur konstatis post ia presado, ke ni uzis
maigustan kli§on per ia titolo (el eksperi-
menta stato). Pro tio gi ne estas kompieta.
La proponon, nomi nian buitenon Esperan
to in Hamburg lau ia ekzempio de Esperan
to in Niedersachsen aü Esperanto en Ba-
vario ni ne volas akcepti:
1 e, ia "marko" Esperanto Hamburg jam ek-

zistas pii ionge ol aliaj Esperanto en....
2e, Esperanto Hamburg estas pii faciie

uzebia ol duiingva titoio (en/in).
- Pri tio cerbumu Bavaroj! -

3e, Esperanto en Hamburg ne estus preci-
za nomo, sed Esperanto en, apud kaj
äirkaü Hamburg - iom longa titoio, 5u
ne?

4e,dum ia pasintaj jaroj Ia Informilo öiam
estis malfetma al en- kaj eksteriandaj
temoj, kiu] povus interesi Ia legantojn.

5e, konforme al Ia 1400jara historio de nia
iibera urbo, ni estas tiom iiloerala], per-
mesi ai ni, mem decidi - iaü ia konata
kanto pri ia tri Hamburgaj riveroj. Al
ster, Eibe kaj Bille:

"An de Alster, an de Eibe, an de Bill' -
da kann jeder eener maken, wat he will!"

Psikopato respondas
yi, o^rai tc, M/iMij't CMCuiCf ai ̂ ici ut. outtj t,.

Hamburgo. La kluba Informilo havas novan belaspektan veston. Gratulon. Sed en Ia redaktlstaro
§ajnas estl iu psikopato. Li "Esperantlgis' Germanajn urbonomojn "iaü ia manlero de Rikardo
Suico", kiel Ii asertas. Ekzemple ei Berlin farigis "Urseto", el Magdeburg "Servistlnkastelo". Mi
trovas tion ne sprita, sed forte kaj naüze moka. Aliaj artikoioj en Esperanto Hamburg estas
signitaj per ia aütoronomo, tiu Ci arlikoio ne. NI demandas al Benno Klebr, Ia rcdaktlston
de la bulteno: Klu estas la verklnto de tlu abomenlnda artlkolo. klu nete misfamigas
profesoron SULCO Rikardo, en vere kondamnlnda manlero?!
Hprrhprnn Qpniilp nl rlrpva«; lA hiiltpnnn "Fsneranro in Nipflersar.hsen . i a nnino SUb OVidO de

. L-.fV£.CIII}/IU) IrtlilUaCn/
Amitjjo; Hcr/.beig/1 Icrcnionlo aü cf Koniioiito; Heiii-
zcndorf /Hajnccnvilago; .Stolzciileis/Stoiccnroico;
SVhweinfurt/.Svajnvadejo aü cc l'orkovadcjo; Hiidcs-
licim/HiIde.shcjiiK); Holzkirclicii/ Hoickirko aü ec
Lignokirko; Rheinland/ Rejnlando: Wiiehenscc/Val-
ru-iilao/,* ah« a i....

Ciam denove pamli pri (iuj lispenintjgoj estas ne necesa
pciiado kaj perdo de lempo. III .iparfenasal la giaiula tnc-
zoro de la pn.prjj nonioj en Usper.into. Oni devus pli-
graiidlgi tiim trczoron. ne pn)[ilemigi gin. Kio hodiaü
sapia.s monstra, niorj^iü eslns kutinia. Tio ehle validas
ankaü por Ia lislo, kiun nii min esla.s sekvigonta. öi
enliava.s la noniojn pripamlitajn de d-iu Solyhuihfr. .sed
nc trovijrantajn en l'IV; Celicnamo (Clicitenliam);
Ucniara Oasle,o (Albeigo dell.i Marina); Ccriz.a Aieo



Hamburga Esperanto-Societo r. a.

El hia klubo

Bedaürinde
Konate el la pasintaj jaroj, vi
versajne atendas gojajn pasko-
dezirojn - sed ci-jare la monda
situacio postulas, ne agi tiel.
La mlllto - pri klu neniu momen-
te scias kiel gi finos - kaj la mal-
certeco pri Sovetunio estas du
gravaj kaüzoj per reflekti nlajn
vivcirkonstancojn. Mi kredas, ke
tiu situacio montras al ni, kiom
rapide la vivcirkonstancoj povas
sangigi kaj ni estu dankemaj,
ke ni povas vivi pli libere kaj
paCe. GerdVgges

Ekzameno
Sabaton, la 16-an de Februaro 1991 je
la 10a horo okazos kursflna ekzameno

en la domo de Hamburga Esperanto-
Societo. laü la regularo de Germana
Esperanto-Instituto.

Plej lasta novajo
En popola enketo en Bava-
rio, antaü kelkaj tage], unu
demando estis:

"Cu vi scias, kiun novan
aüto-signon havas la urbo
Meißen?" 99% de la de-

mandito] guste respondis
"ja, MEI - !" Benno Klehr

WEITER

BILDUNG

HAMBURG

La 2a Inform-Borso por klerigado oka
zos de 19a Qis 21a de Aprilo 1991 en
ekspoziciejoj (Messehallen).
Malgranda stando ankaü Informos pri
Esperanto tie. Elsbeth Bormann aran-
gis kaj organizos ia prezentadon.

Invito
Hella Lanka invitas festi kun gi naskig-
datrevenon la lOan de Februaro 1991

ek de la 16a horo en la klutjejo de HES.

Invito
Friedel Kogel farigos SOjara la San de
Marto 1991. Por festi tiun daton §i invi

tas al vesper-mango en la HES-klubejo
la 7an de Marto je la 19a horo. Bonvolu
ne alporti florojn, öar la loQejo de Frie
del estas tro malgranda (memoru, ke §1
gatas vojaäil).

Ni gratulas
al Vesna Stanifilg-Burchards kaj Eck
hard Burchards pro lila lOjara edzeco,
kiun iii povas festi la 21.02.91.

Keglado
La venonta] dato]:

15.02.91 *15.03.91 ★ 12.04.91

Informoj öe Elsbeth Wielgus.



Hamburga Esperanto-Societo r. a.

El nia klubo

Jarcefkunveno 1991
Invito al la jarcefkunveno

de Hamburga Esperanto Societo r. a.
la 28an de Februaro 1991 je la 20:00 h en la klubejo.

Tagordo:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jarraporto
Kasraporto
Raporto de la revizoroj
Raporto de la konsilantaro
SenSarQigo de la estraro
Decido pri buQeto kaj kotizoj
Planoj per la nova jaro
Diversafoj

Benno Klehr, prezidanto

Anneliese Bepperiing
13.03.19-11.11.90

Ni funebras pri multjara
membro.

En la prizorgado de handikapuloj
si estls aktiva gis la lasta tago.
Kiel fervora samideanino si ne

forgesis la Hamburgan Esperan-
to-Societon en sia testamento.

La estraro

Wir trauern um ein langjähriges
Mitglied.
Bis zum letzten Tag war sie aktiv
in der Betreuung Behinderter.
Dem Esperanto stets
verbunden, bedachte sie den
Esperanto-Verein Hamburg in
ihrem Testament. Der Vorstand



El la universitato

Esperanto-instruado en la
universitato de Hamburgo

Sub la titoio "Esperanto - Struktur, Theorie
und Praxis einer Plansprache" komencigis
nova Esperantokurso dum la vintra seme-
stro 1990/91 &e la Hamburga universitato.
La fakuttatestro pri lingvistiko konfirmis (per
speciala deforkontrakto) HES-membron
prot d-ro Rüdiger Sachs kiel komisiiton
per la instruado de Esperanto, kaj la lingva

fakultato et disponigis prelegejon en la tiel-
nomata "filozofo-turo" (t. e. la plej alta kon-
struafo sur la universitata tereno kaj la cen-
tro por la studado de prilingvistika] fakoj).
Alibis ok gestudentoj el la fakultato] de - In-
ter alle - generala lingvistiko, romanistiko,
edukoscienco, politiko/historio, informatiko
kaj esplorado pri lingvoinstruado. nodiger

7-a StuTS en Hamburgo:
21.-25.11.1990

StuTS (= Studentische Tagung Sprachwis-
senschaften/studenta kunveno lingvistiko)
estas Siusemestra tutlanda kunveno de
studentoj pri lingvistiko. Celo de StuTS
estas inform-interäango pri la evoluo de di-
versaj lingvistikaj branboj en Germanaj uni
versitato] kaj pri temoj, kiujn la regula
universitata studoplano kutime neglektas
(ekz. lingvo kaj socio, lingvopolitiko, mlnori-
tataj kaj bazaj lingvoj, Instruado per lingvo-
ludoj, lingvofilozofio ktp.). Tiuj temoj estas
traktataj en laborgrupoj aü en plenkunsidaj
diskutoj.

Dum la tiusemestra StuTS, kiu okazis en
Hamburgo, S-ro Manfred Salier e\ Tübingen
kune kun S-ro Wolfram Diestel el Leipzig
(kiuj ja ambaü estis gaste] en la klubejo je
la 22-a de Novembro, dum la öiusemajna
fauda HES-kunveno) ofertis en la kadro de
la sekcio "Interlingvistiko" prelegon pri bazaj
lingvoj generale kaj du 2-horajn kursojn pri
Esperanto speciale. Je la kursoj öeestis
proksimume po 15 gestudentoj. La fakulta
to pri lingvistiko de la Hamburga universita
to disponigis prelegejojn kaj kursejojn por
StuTS en ia "filozofo-turo". nodiget sachs



Kultura Esperanto-Domo Gresillon, Francio - Kulturaj arangoj 1991
27.04.-04.05. - Praktika Formado de Esperanto-lnstruantoJ prezento de diversaj instru-
metodoj: teoriaj kaj praktikaj kunsiloj; Samtempe: Intemacla Renkonto de InfanoJ. Kur-
soj, promenadoj, distroj; ~17.-30.06. - Intemacla Amika Renkonto Nedeviga programo,
gvidata konv^acio, komunaj promenadoj, ekskurso], distra] vesperoj; ★ 01.-08.07. - Se-
minarlo por Ce-instruado (sem. A) Kurso por komencanto], praktikado de la lingvo, eks
kurso], distra] vesperoj; ★ 09.-22.07. - Prelego] kaj kursoj (oma§e al Baghy kaj Kaloc-
say) "La historio de Eüropo tra la verko] de Baghy kaj Kalocsay", aliaj diverstemaj prele
go], kurso por diverslingva lemantaro; gvidata] konversacio], ekskurso], distra] vesperoj; ★
23.07.-05.08. - La arto tradukl; lernu kaj praktiku (I) Kurso] por diverslingva lemantaro;
gvidata] konversacio], ekskurso], distra] vesperoj, "La arto traduki": G. Lagrange (unu
semajno) ~06.-19.08. - Lernu kaj praktiku (II) Kurso] por diverslingva lemantaro, gvida
ta] konversacio], ekskurso], distra] vesperoj; ★ 20.08.-2.09. - Somerflna lernejo Kurso]
por diverslingva] lernantoj; gvidata] konversacio], ekskurso], distroj.

Verda Sakolimpiko
La 3-a Verda Sakolimpiko okazos de la 5-a
öis la 14-a de julio 1991, en Podebrady,
CeFioslovakio. Krom la §akprogramo],
estos ankaü du danc- ka] kulturvespero],
aütobusa] ekskurso] al Prago ka] Ceha Pa-
radizo. k. s. Int.; Vaclav St^pänek, Macu-
rova 16, CS-143 00 Praha.

Esperanto-Instituto
"Isaj Dratwer"

Ekde januaro, en la domo, klun ELI (Espe-
ranto-Ligo de Israelo) heredis de ges-ro]
Dratwer, funkcias Esperanto-Instituto je la
nomo de Isa] Dratwer. Gi okupi^as pri eldo-
nado, instruado ka] informado; gvidas Qin
Josef Murfan. Adreso: str. Helmit 16/23,
Jaffa (Tel-Aviv), Israelo.

SAT-Amikara-Kongreso 1991
Vi ]am povas noti, ke Qi okazos apud Am-
bolse (Francio), dum Paska semajnfino. La
kongresa temo estos: "Loire (Lüaro), pro-
tektenda sovaQa riverego, ne estas limo,
sed kultura kemo"; ka] la kongreso okazos
en la reglono de Loire-kasteloj; la temo
estls elektita pro la minaco al la sova^eco
de Loire, pro barafaj projektoj.

Konstante lernejo
Slmile kiel en antaüa] jaro], ankaü en 1991
en Bydgoszcz (Pollando) funkcios dum la
tuta jaro Konstanta Intemacla Esperanto-
Lernejo. 50 semajna] kurso] okazos de la
6a de Januaro Qis la 22a de Decembro
1991. La kompleta kosto: 200 gid. 50 % ra-
baton Quas gvidanto de minimume 10-per-
sona grupo, 100% de 20-persona. Inf:
Esperantotur, ul. M. Sklodowsklej-Curle 10,
PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando.

Brita Esperanto-Kongreso 1991
La 75a Brita Kongreso de Esperanto oka
zos de la 29a de Marto Qis la la de Aprilo
1991 en Morecambe Bay. Inf. Josie Mad
dock, 37 Bonds Lane, Garstang, Lancs.
PR3 1ZB.

Skolto '91
Skolta Esperanto-Ligo^aran^as Internaclan
tendaron "Skolto '91". Ce la Beskida monta-

ro en suda Pollando, de la 2a - 1la de Ju
lie: Qi konsistos el 7-taga kunloQado ka] 3-
taga ekskursado al Krakovo, Aüävico ka]
Censtohovo. Kurso] por komencanto] (ekde
15jaroJ). Inf: George Handziik, ul. Braters-
ka 41, PL-43-346 Bielsko-Biala.



Nia terura krucvort-enigmo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 äo

31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 4'J 43

Horizontale:

I.Familiano de studado. 10. Kontrola orgado
(mll). 12. Gi tenas fermita, eb se ne Slosita.
14. Ne Esperanta sekso. 15. Legomo an
estrar-raporto. 17. Fluida Hinda stal'. 18. Diese
Re. 19. Antaü an kaj al dagran' kaj nuks".
20. lom futura, iom grupa lago kaj Stato an
Ameriko. 21. Per ^1 36-horlzontala farigas
kontinanto. 22. Unufoja dum la jar" astas paca
kaj sankta ̂ 1.25. Bala cigno, kiel infano nomita
malbala tiu. 26. Popolara scianco. 29. Arkta
spaktraliga gazato (mll). 31. Tie an Amarlko la
urbastro daüra mansogas pri polucio. 32. Va-
lordona färb'. 33. San sdo kontraktl. 36. Sabla-
ca virnomo. 38. Librofonria enioganf da Eüro-
pa bafurbo. 39. Ho, mia kor* na batu,
subtegmanta. 40. Rapida strikte maSo. 42. Flo
re barma sed malvarma.

Vertikale:

I.TIuloke agas plataj aWoroj. 2. Por 18-hori-
zontale estas nigra. 3. GI tenas per la dentoj
la pantalonon. 4. Jen malel, jen aliel. 5. Por
mangi ostrojn, elektu monaton kun gi. 6. Slndi-
kato laü Itala maniero. 7. Cina supo per gi
diki^as. 8. Maiekorici. 9. Trovu ^in surkape en
akvo aü etero. 10. Si sciis ke virojn oni ligu per
longa Snuro. 11. Oriente univarso. 13. Listige
libro por venigi doman beston. 16. Kaikulante
per modulo tiu sufiks' na nacasas. 23. Tion fa-
ras bakisto fxsr perdi agresemon. 24. Muzika
medikamento. 27. Paza kaj senfina. 28. Vetera
koler'. 30. Amatino de Eroso. 31. Estas bone,
an franca kaj garmana grund'. 34. Tie diro tran-
bita an tilia balo. 35. Mallongigo kun knala efiko.
37. En Graka 17, an Esperanto 21. 41. En gast-
ajo kun eliro farigas dan^era. 42. 27-vertikale
oble 10 alta -6 (mll). 43. Majstra inidalo.



Hamburga Esperanto-Societo r. a. / Esperanto-Verein Hamburg e. V.
Klubejo malfermita Jaüde ek de 19.00 h, programo ek de 20.00 h / Klubhaus donnerstags ab 19.00 Uhr geöffnet, ab 20.00 Uhr Programm

Os^Q

o

{Ü

M14

Literatura Vespero:
Hanneiore Meinßen

Studrondo (14:00 h)
R. Sachs venös kun studentoj

Klubejo fermita pro Sabata festo!

16 Kostümfeste (20:00 h)

21 Radio-Vespero (Vidu pagon 10!)

I _ _i Studrondo (14:00 h) Constant kaj
2v3| Kahn el Buchholz: pn la semajno

de intern, amikeco kaj Eüropo-kvizo

28
Jarcefkunveno 1991 de
Hamburga Esperanto-Societo r. a.

IsfG® 



GEA aü EAG -

tio estas la demando!
Post la unui^o de Germanio, nun ankaü la
du Esperanto-asocioj farigu unu. Bone, tio
okazos en München dum la kongreso.
Estas klare, ke en unu lando ekzistu nur

unu landa asocio, kaj orientaj kaj okcidentaj
Germanoj volas tion. Ankaü ml Qojas pri
tio. Nun ml aüdis, ke en la estraro de GEA
ekzistas strebadoj, San^i la nomon de la
tutgermana asocio al "Esperanto-Asocio de
Germanio" / "Esperanto-Bund Deutsch
lands", por montri, ke nun ekzistas io nova.

Tutgermana asocio ne estas Io nova, sed
Quste Germana Esperanto-Asocio de post
1909 estls "la" asocio en tuta Germanio.

Tiun hlstorian slgnlfon ne Sangas la fakto,
ke la orientaj Germanoj post la mllito ne plu
rajtis kunlabori en komuna asocio. Iii nur
povis aktivi en Oriente asocio - kaj iii bone
iaboris; pri tio neniu dubas. Nun la orientaj
Germanoj revenas ai la komuna asocio.
Tio ne estas kaüzo, forjeti la tradiclan
nomon GEA! Elsbeth WIelgus

Novaj autosignoj
Ek de 01.01.91 ekzistas novaj autosignoj
en orienta Germanio. Pro manko de spaco
jen nur de kelkaj grandaj kaj nordaj urboj:

ANG Angermünde GÜ GQstrow

ANK Anklam GVM Grevesmühlen

AT Altentreptow GW Greifswald

B Berlin MAL Halle/Saale

ERB Brandenburg HGN Hagenow
BSK Beeskow HRO Rostock
BTF Bitterfeld HST Stralsund
BÜ2 Bützow HWI Wismar

CH Chemnitz J Jena
DBR Bad Dofcieran L Leipzig
DD Dresden LBZ Lübz
DM Demmin LWL Ludwigslust
EDL Quedlinburg MC Malchin
EF Erfurt MD Magdeburg
EH Eisenhüttenstadt ME! Meißen
EW Etrerswaide NB Neubranden txjrg
FF Frankfurt/Oder NP Neuruppin
FÜR Querfurt NZ Neustrelitz
G Gera GR Oranienburg
GA Gcirdelegen P Potsdam
GDB Gadetrusch PCH Parchim
GMN Grimmen PER Pertetierg
GTH

10

Gotha PN Pößneck

Siemens
Laü la gazeto "Badische Neueste Nachrich
ten" de 29.11.90, ia elektronika entrepreno
Siemens havas Esperanto-Grupon, kiu pri-
laboras programadon de komputoroj pere
de la Internacia Lingvo. Laü ia dokumenta-
disto de Siemens d-ro Rudolf Koppel ia
konkurado de divers-naclaj entreprenoj
estas malhelpata de iingvaj bariloj, kiujn oni
voias mildigi per ia uzado de Esperanto.
Speciale en ia rilatoj al fcinaj partneroj oni
vidas bonajn §ancojn.
Nl esperu, ke tio estu granda salto, ke
Esperanto ricevu la eblecon, montri
slan valoron en la internacia komerco!

PZ Prenzlau SPB Spremtierg
RDG Ribnltz-Damgarten TP Templln

RN Rathenow TW Teterow

RÜG Rügen UEM Ueckermünde

SDL Stendal WB Wittenberg
SDT Schwedt WE Weimar

BEB Sebnitz WK Wittstock

SEE Seelow WLG Wolgast

SN Schwerin WRN Waren



Diversaj temoi

Landa Ligo Hamburg de GEA
Invito al publika kunsido

de la Landa Ligo Hamburg de GEA,
la 2-an de Majo 1991, je la 20-a horo

en la domo de la Hamburga Esperanto-Societo.
D-ro Werner Bormann, prezidanto

Esperanto en Radio
La 21 an de Februaro 1991, je la 19a horo okazos la dua el-
sendo de la "Verda Stelo" kun la temo "Kio estas Esperan
to?" (en germana lingvo) per la "Offener Kanal", UKW
96,0 MHz, kiun verkis Irmgard Karst kaj Bodo Schneider.
Speclala gasto; Eisbeth Bormann. Ni aüskuitu la elsendon
en la HES-klubejo per la radio. Irmgard Karst

GIS
La Societo per Intemacia Lingvo/
Gesellschaft für Internationale

Sprache e. V. renkontigas dlun
duan mardon monate je la 18:30 h
en la Esperanto-domo, Klaus-
Groth-Straße 95, W-2000 Ham
burg 26, Tel.: 0 40 / 2 50 30 65.

Solvo de la pasinta
krucvort-enigmo

R E Ö O M A K U L O

A V 1 D E M O L U N

0 1 R A D A R O L 1

1 T A L 1 R A K E D

D E F 1 0 1 T A M 1

A N A S 1 L A R U R

E D U K N 1 K E L0

R A V O O D O S O N



0D

€
Moto:

Kia greno - tia pano

La Vorto "sia"
La 3-an de Novembro an la sludrondo ni

pritraktis la gustan aplikon de "sia" (§ia, lia,

gia). Kvankam ni kredls estl kaptintaj la re-

gulojn, multaj ei ni ofte malcertigis, kiam ni

legis ei la llbro de Gbegio Kotfl "MI vizitls

grandan urbon", en kiu la aütoro komence

al nl priskribls familion, kaj dum tio aperis

tlom ofte "sia, lla, Sia", ke nl la tutan post-

tagmezon estis okupitaj pri la koncemaj re-

guloj, kaj (erare) kredls, ke la aütoro mem

ne aplikls Quste la regulojn. —

5u eble kelkfoje ankaü VI, kara leganto,
havas malfacilafojn pri "sia". TIam nl espe

ras, ke al nl, kluj volas venkl tlujn

matfacilajbjn, venös lam "perfektulo", klu

estas preta ekzercl la regulojn kun nl.

Das Wort "sia"
Am 3. November behandelten wir In der

Stüdrondo die richtige Anwendung von

"sia" (Sia, lla, Qla). Obwohl wir glaubten, die

Regeln erfaßt zu haben, wurden viele von

uns oft unsicher, als wir aus dem Buch von

Gt)eglo KoffI "Mi vizitls grandan urbon" la

sen, in dem der Autor uns anfangs eine

Famiiie t)eschrieb und dabei so oft "sia, lia,

Sia" auftauchte, daß wir uns den ganzen

Nachmittag mit den tjetreffenden Regeln

befaßten, und (irrtümlicherweise) glaubten,

daß der Autor selbst die Regeln nicht rich

tig angewandt hat. —

Vielleicht hast Du, lieber Leser, auch

Schwierigkelten mit "sia". Dann hoffen wir,

daß zu uns, die diese Schwierigkelten

übenwinden wollen, einmal ein "Perfekter"

kommt, der bereit ist, die Regeln mit uns

zu üben.

La nova mfkroonda fornelo
La stüdrondo donacis al la klu-

bo mikroondan fornelon por

malsargi nian diligentan kuir-

istinon.

La monon ni kolektis dum unu

jaro en niaj kunvenoj.



"F ejiet nP,

Altgrada miopeco ne permesis al mi, lemi
veturi aütomobilon. Kaj en la aQo de 55 ja-
roj miaj artikoj faris al mi grandajn dolorojn.
Pro tio mia plej granda deziro estis: veturi-
gebla submetafo! Mi serßis kaj mi trovis. En
la atendejo de kuracisto mi vidis gazeton
pri elektraj veturiloj por malsanuloj. Fulmo
tra mia cerboi Cu tia veturilo povus esti por
mi? Cu al ßiu estas permesita uzi tian? La
respondo de la kuracisto estis "ja". Kaj mia
edzo aftetis Qin.
Sed kia sensacio en mia malgranda urbo
ESwego, kie mi estis tre konata. "Kio okazis
al Ketino? Kial §1 havas veturilon por mal
sanuloj?"
Ankaü por mi la afero ne estis simpla.
Komence mi ne atentis la unudirektan stra-

ton. Bonäance neniu policisto vidis min.
Ankaü la homoj respektis min, sed miris,
kiam mi eliris. Estis ne facile, klarigi, ke ne
öiam estas necese, esti paralizita por uzi
tian veturilon. Unufoje granda milita kolono
atendis pacience, Qis ml veturis Cirkaü la
angulon. Estis iomete Qene. Ankoraü pli
Qene estis, kiam unufoje mi vidis t)elan
pomon sur ia Strato. Singarde mi eliris por
levi Qin. Kaj subite iu diris: "Pri tio mi miras,
vi ja povas iril"

Mia <p
speciaia veturilo
Sed nun öiuj estas kutimi^intaj pri tio, kaj mi
havas nun veturiion ek de dek jaroj. Do iu-
tage mi efektive altiris la atenton de mini-
mume tridek aütomobiloj, kiuj hupis kiel fre-
neze. Tio ne afliktis min, Qis unu^kolere sal-
tis ei sia aütomobilo kaj kriis: "Cu vi ne vo-
las fine forpreni vian maldekstran direkt-in-
dikilon?r Preskaü mi falis ei la veturilo.

Tiom mi ektimis. Sed ne estis finite. Alve-

ninte fte miaj amikoj en la gardeno, la dom-
mastro superSutis min per riprofcoj. Ll estis
akompaninta min dum la tuta tempo per sia
biciklo, sed ne povis atentigi min pri mia er-
aro. Estis senutile, klarigi al Ii ke la direkt-
indikil-butono estis tiom malgranda, ke oni
povas facile pretervidi Qin. Por puno ml ne
ricevis kafon kaj kukon.
Bedaürinde, ke la "akku" ne daüras de
E§wego Qis Hamburgo (350 km), öar ml ve-
turas dufoje dum la monato al Hamburgo
pro Esperanto, speciale pro la studrondo,
kiu estas tre interesa, tre afabia, tre instrua
en agrabia komuneco, kvankam mi lemis
Esperanton nur en la a^o de 80 jaroj, kaj
nun mi havas 85 jarojn. Ankaü en tiu aQo
oni povas lerni tiun belan kaj facilan ling-
von.

de Katharina Zahler

0
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Fervojistoj

Bundesbahn-Sozialwerk • Esperanto-Gruppe Hamburg
Der Beauftragte für den Bezirk Hamburg

Kiaus Böhnke, Bahnhof, 2400 Lübeck, Basa 862/374
priv.: Matthäistr. 7, 2400 Lübeck, Tel.: 04 51 / 4 53 26

Ich möchte Sie wieder einiaden zur Teii-

nahme an unseren Monatstreffen für das

1. Haibjahr 1991 an den nachfolgenden
Terminen

12. Januar -k 9. Februar ̂ 16. März

13. April k 8. Juni 1991
Treffpunkt ist - wie bisher- um 10:00 h
vor dem Fahrkartenschalter im Bahnhof

Hamburg-Altona. Wir gehen dann zum Ta
gungsraum am Paui-Nevermann-Platz 10 a
(Ausgang Ottenser Hauptstraße, gegen
über vom Schuhhaus Görtz).
Im Mai fällt das Treffen wegen des IFEF-
Kongresses in der Tschechoslowakei aus.
Im Vordergrund dieser Treffen stehen der
Informations- und Erfahrungsaustausch,
die Sprachpflege und die Erörterung aktu-
eiler Themen. Auch Reiseberichte unserer

Teilnehmer sind stets wilikommen.

Mi voias denove inviti vin, partopreni niajn
monatajn renkontigojn dum ia unua jarduo-
no 1991 je sekvontaj dato):
12a de Januaro k 9a de Februaro

16a de Marto

13a de Aprilo k Sa de Junio 1991
Renkontigi-Ioko estas - kiel gis nun - je Ia
10a horo antaü Ia biiet-giöeto en Ia stacio
Hamburg-Altona. Ni iras de tie al Ia kunve-
nejo öe Paul-Nevermann-Piatz 10 a (Elirejo
Ottenser Hauptstraße, vid-al-vide de §u-
vendejo Görtz).
En Majo Ia rekonhgo ne okazos pro Ia
IFEF-Kongreso en Cehoslovakio.
La öefaj temoj estas interäango de informoj
kaj spertoj, praktikado kaj diskutado pri ak-
tuaiaj temoj. Ankaü vojag-raportoj de parto-
prenantoj estas bonvenaj.

El Meklenburgio

25jara jubileo en Schwerin
La Esperanto-Grupo de Schwerin festis ia
26-an de januaro 1991 en Ia domo de Ia
kulturiigo, apud ia beia iago Raffenteich
(foto). Hamburga Esperanto-Societo gratu-
ias kaj deziras prosperan estontan laboroni

La venontaj dato] en Schwerin
04.02.91 Diapozitivoj de K. + E. Güse
18.02.91 Konversacio kun I. Görard
04.03.91 Kanto- kaj iudo-vespero
18.03.91 Konversacio kun 1. Görard

Loko: Domo de Kulturiigo, H.-Matern-Str. 2
Tempo: 19.30 h, ßiun 1 -an kaj 3-an lundon.



Hamburga
|- . Deutsche Esperanto-Jugend e. V.
tSparantO- Landesverband Hamburg

Junularo

Alle Mitglieder der Hamburger Esperanto-Jugend, Deutsche Esperanto-Jugend e. V. -
Landesverband Hamburg, sind eingeladen zur

Jahreshauptversammlung
am 27. Februar 1991

um 19.00 Uhr

im Esperanto-Verein Hamburg,
Klaus-Groth-Straße 95

2000 Hamburg 26

Tagesordnung:

1. Diskussion und Abstimmung über die Tagesordnung

2. Bericht des Vorstands
2.1 Rückblick auf die Aktivitäten 1990
2.2 Bericht des Kassierers
2.3 Ausblick 1991

3. Diskussion über den Bericht des Vorstands

4. Entlastung des Vorstands

5. Wahl eines neuen Vorstands

6. Diverses
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Hamburga
Esperanto-

Junularo

Deutsche Esperanto-Jugend e. V.
Landesverband Hamburg

HEJ-Programo

La Hamburga EsperantoJunularo renkontigas Ciun duan merkredon. La kunvenoj
komencigas je la 19a horo. Invitu viajn gastojn kunveni. Gaste] Ciam bonvenas.

Die Hamburger Esperanto-Jugend trifft sich jeden zweiten Mittwoch um
19.00 Uhr. Bringt doch mal Eure Gäste mit, denn Gäste sind immer willkommen.

13a de februaro

27a de februaro

Kinejo-Vespero / Kinoabend
ni iras al kinejo
wir gehen Ins Kino

H E J-j arcefku n veno
HEJ-Jahreshauptversammlung

Bonvolu legi la Inviton sur pa^o 15!

13a de marto

29a de marto
(vendredo!)

10a de aprilo

Geburtstagsfete
Jürgen Wulff festes sian naskigtag-revenon

Ekskurso / Ausflug (10.00 -18.00 h)
Ni ekskursas ai urbo en orienta Germanio, bonvolu informigi
fce J. Wulff (tel. 0 40 / 6 56 06 59) pri detaloj.
Wir machen einen Ausflug nach Ostdeutschland. Weitere
Informationen bei J. Wulff (Tel. 0 40 / 6 56 06 59).

Ludvespero / Spieleabend

Proponojn per la venonta programo volonte akceptas:
Vorschläge für das neue Programm nimmt entgegen:

Jürgen Wulff, Bornkamp 12
2000 Hamburg 70, Tel. 0 40 / 6 56 06 59


